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ही गोष्ट स्वाथी शनेची,  

एका भकेुल्या  
भभकाऱ्याची, 

एका दयाळू स्त्रीची,  

चववष्ट पेअरची 

आणि थोिीशी जादचूी आहे.  



शने एका लहानशा घरात राहात 
होता. त्याच्या घराभोवती एक 

मोठी बाग होती.  

बागेत एक वकृ्ष होता. त्या 
वकृ्षाला मधाळ चवीची सोनेरी 
पेअरची फळे लागत असत.  



शनेसाठी एवढी पेअरची फळे भरपरू होती.  
पि त्याने पेअर लोकाांना वाटून  

टाकले नाहीत.  

त्याने ववचार केला, 
“मी पेअर बाजारात ववकेन.”  
 

त्यातनू मला खूप  
पसैे भमळतील.  



मग पेअर एका खोक्यात भरून शने  

बाजारात गेला.   

पेअर घ्या 
पेअर!  

पेअर बघनू एक भभकारी त्याच्याजवळ 
थाांबला. “कृपया, मला एक पेअर द्याल 

का?” त्याने शनेला ववचारले.  



“पसैे आहेत का 
तझु्याकि?े” शनेने 

ववचारल.े  

“फुटकी कविीसदु्धा नाही माझ्याकि,े”  
भभकारी उत्तरला.  



“मग चालता हो 
इथून!” शने खेकसला.  ककती कां जूष  

आहे हा!  

शने भभकाऱ्यावर खेकसला, हे दृश्य एका  
दयाळू स्त्रीने पाहहले.   



“त ूत्याला एखादा पेअर देऊ शकत  
नाहीस का?” ततने शनेला ववचारले.  

“तो मािूस भकेुला आहे आणि तझु्याकि े 
तर भरपरू पेअर हदसतायत.” 

“नाही!” शने ओरिला.  



“मग मी स्वत:च एक पेअर ववकत घेऊन  
त्याला देत,े” स्त्री म्हिाली.   

“आभारी आहे,” भभकारी म्हिाला. 

तमु्ही खूप  
दयाळू आहात.  



भभकाऱ्याने लगेच त ेपेअर खाऊन टाकले. मग त्याने पेअरच्या बबया थुकून टाकल्या.  



“ककती गोि! मस्त!” तो समाधानाने म्हिाला.  “आता तमु्हाला एक पेअर द्यायची  
पाळी माझी.” 



“अरे व्वा!” शने ककां चाळला. “म्हिजे  
तझु्याकि ेपसेै आहेत तर!” 

“नाही,” भभकारी म्हिाला.  



स्त्रीने आपली मान िोलावली आणि ववचारले,  
“मग त ूमला पेअर कसा देिार?” 

भभकाऱ्याने स्स्मत केल.े 
“दाखवतो तमु्हाला,” तो म्हिाला.  



भभकारी काय करतो, त ेबघायला लोक गोळा 
झाले.  

भभकाऱ्याने जभमनीत एक भोक खिले आणि 
त्यात बबया टाकल्या.  



“मला गरम पािी भमळेल का?”  
त्याने ववचारले.  

एका चहावाल्याने त्याला  
ककटली आिून हदली.  



भभकाऱ्याने भोकात गरम चहा ओतला.  
लोक श्वास रोखून पाहू लागले. 

“बघा, कोंब उगवला!” 



त ेरोपटे वाढत गेले, वाढतच 
गेले.  

नक्कीच काही 
जाद ूअसिार!  

रोपट्याचा मोठा वकृ्ष बनला. 
त्यावर हहरवी पाने आणि 
सोनेरी पेअर उगवले.  



भभकाऱ्याने त्या वकृ्षाचा एक पेअर तोिून  
त्या स्त्रीला हदला.  

“ककती गोि आहे हा!” स्त्री खुशीत येऊन 
म्हिाली.  



मग भभकारी लोकाांकि ेवळला.  
“तमु्हाला कुिाला पेअर हवाय का?” 

“मला! मला! मला!”  
लोक ओरिू लागले.  



मग भभकारी एकामागोमाग पेअर तोित गेला.  
काही वेळातच वकृ्षावर एकही पेअर भशल्लक 

राहहला नाही.   

प्रत्येकाला एक पेअर भमळाला,  
अगदी स्वाथी शनेलासदु्धा.  

चववष्ट!  



आता भभकाऱ्याकि ेकुिाचेच लक्ष  
नव्हत.े  

भभकाऱ्याने वकृ्ष तोिून टाकला आणि  
तो ततथून तनघनू गेला.  



अचानक शनेने सभोवताली पाहहले.   
त्याचे सारे पेअर नाहीसे झाले होत.े 
त्याच्या लाकिी खोक्याचे तकुितेकुि े 

झाल ेहोत.े  

  माझ े     
  पेअर! 



“त्याने यकु्ती केली,” तो ओरिू लागला. 
“भभकाऱ्याने जे पेअर उचलले,  

त ेसगळे माझचे होत!े” 

“भभकाऱ्याने जाद ूकरून माझ्या लाकिी खोक्याचां 
रुपाांतर वकृ्षात केलां.” 

मोठा चलाख  
होता भभकारी!  



लोक शनेकि ेबघनू हस ूलागले.  
“पढुच्या वेळी, कदाचचत त ूअसा स्वाथीपिा 
करिार नाहीस,” त ेशनेला म्हिू लागले. 

समाप्त 


